
 

 

Projekt: „WSISIZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW) – Z NAMI UŁOŻYSZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ" 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poddziałanie 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” 

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, 01-447 Warszawa, ul. Newelska 6, tel: 022 348-65-23 

Ankieta uczestnika stażu  
Celem ankiety jest dokonanie oceny przebiegu stażu, realizacji założeń programowych  

Pytanie 1.  

Okres trwania stażu był (prosimy zakreślić właściwą odpowiedź):  

a) zbyt krótki 

b) w sam raz 

c) zbyt długi 

Pytanie 2 

Czy założenia programowe zostały zrealizowane?  

a) tak 

b) nie. Jeśli „nie” proszę uzasadnić. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pytanie 3 

Ocena przygotowania merytorycznego instytucji przyjmującej (prosimy zakreślić 

właściwą odpowiedź):  

a) bardzo dobra 

b) dobra 

c) dostateczna 

Pytanie 4.  

Prosimy wymienić najbardziej pozytywne aspekty stażu: 

a) ……………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………… 
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Pytanie 5.  

Prosimy wymienić najbardziej negatywne aspekty stażu: 

a) ……………………………………………………………………………………………………..…………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………….………………………... 

c)  ……………………………………………………………………………………………………..………………….. 

Pytanie 6.  

Proszę ocenić w skali od 0 (żadne) do 10 (bardzo wysokie) korzyści odniesione 

podczas stażu w następujących dziedzinach: 

a) nabycie nowych umiejętności praktycznych: …… 

b) nabycie nowej wiedzy merytorycznej z konkretnej dziedziny: …… 

c) nabycie nowej wiedzy ogólnej: …………. 

d) nabycie umiejętności organizacyjnych: …… 

e) nabycie umiejętności w zakresie stosunków międzyludzkich: ….. 

Pytanie 7.  

W jaki sposób Pani/Pana zdaniem można wykorzystać zdobyte podczas stażu 

doświadczenie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Pytanie 8.  

Czy zdaniem Pani/Pan zdobyte podczas stażu doświadczenie będzie pomocne w 

znalezieniu zatrudnienia? 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Pytanie 9.  

Ogólna ocena stażu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Komentarze: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…….………………………… 

  

  

 ……………………………………………    …………………….……………….…………………  

 Data i miejsce       Czytelny podpis uczestnika 
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